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تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی موفقیت
سامانه برنامهریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه :یکی از سازمانهای صنعتی حوزۀ دفاعی)

دکتر اسماعیل اسدی  ،دکتر محمد ذاکری  ،نسرین رستمی و محمد داورزنی
چکیده
ساامان چابک برای دشک و پدشبدنی تغددرات محدط کسب و کاش طراحی یز و به ساختاشبنزی خود میپردااد.
چابکی یعنی یناسایی موف مبانی شقابت ،انسجام منابع و اقزامات مناسب دش محدط کاش .این تحقدی بیا هیزس
تحلدل تأثدر شفتاش یهرونزی ساامانی کاشکنان بر چابکی ساامانی با نقیش مدیانجی سیامانه برنامیهشییزی منیابع
ساامانی دش یکی اا ساامانهای صنعتی حوا دفاعی انجام یز است .تحقد حاضر اا نظر نتدجه ،کیاشبردی و اا
نظر شوش گردآوشی داد ها اا نوع پدمایشی و اا نظر یدو تحلدل داد ها اا نوع معادالت ساختاشی اسیت .شواییی
محتوای ابزاش انزاا گدری به وسدلۀ خبرگان تأیدز یز و ضریب آلفای کرونباخ کلده متغدرها دش پرسیشنامیه ندیز
بدش اا  9/19دشصز به دست آمیز .جامعیه آمیاشی تحقدی ییامل  559نفیر اا کاشیناسیان ییاغل دش یکیی اا
ساامانهای صنعتی حوا دفاعی بود که  522نفر اا آنها با استفاد اا فرمول کوکران و شوش نمونهگدری تصادفی
ساد انتخاب یزنز .آامون فرضدههای تحقد به کمک تحلدل ضرایب مسدر مزل ساختاشی ،نشاندهنیز تیأثدر
معنی داش و مثبت شفتاش یهرونزی ساامانی کاشکنان بر موفقدت سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی و تأثدر معنیداش
موفقدت سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی بر مؤلفههای قابلدت چابکی ساامانی(یامل پاسیخگویی بیه تغددیرات،
یایستگی ،انعطاس و سرعت عمل) است .بر اساس نتایج تحقد  ،مزیران ساامانهای دفاعی ،جهت تقویت قابلدت
چابکی ساامانی ،بایز عالو بر توجه به شفتاشهای یهرونزی ساامانی کاشکنان به اشتقای سطح سامانه برنامهشیزی
منابع ساامانی ندز توجه نماینز.
واژگان کلیدی :شفتاش یهرونزی ساامانی ،سامانه برنامهشییزی منیابع سیاامانی ،چیابکی سیاامانی ،پاسیخگویی،
یایستگی ،انعطاسپذیری ،سرعت عمل ،صنایع دفاعی

 .7استادیاش گرو مزیریت دولتی ،دانشگا هوایی یهدز ستاشی
 .5استادیاش گرو مزیریت ،دانشگا آااد اسالمی واحز شودهن (نویسنز مسئول) m.zakeri@riau.ac.ir 
 .5کاشیناسی اشیز ،گرو مهنزسی صنایع ،دانشگا آااد اسالمی واحز تهران جنوب
 .8کاشیناسی اشیز مزیریت کاشآفرینی ،دانشگا هوایی یهدز ستاشی
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مقدمه
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شفتاشهای یهرونزی ساامانی آن دسیته اا شفتاشهیای فیردی اسیت کیه بیه بافیت اجتمیاعی و
شوانیناختی که دش آن عملکرد یغلی بایز انجام گدرد ،کمک میکنیز (پاسیکال دایلیه:5990،5
 .)752بر اساس این تعریف اا شفتاش یهرونزی ساامانی ،اینگونه شفتاشهیا اا طریی غنییسیاای
چاشچوب اجتماعی محیدط کیاش بیر اثربخشیی کلیی سیاامان تیأثدری خیاص داشد .معتبرتیرین
تقسدمبنزی اشائه یز دشباش ابعاد و مؤلفه هیای شفتیاش ییهرونزی سیاامانی تبیه وسیدلۀ اشگیان
( )7044اشائه یز است .ایین مقدیاس متشیکل اا ابعیادی پینجگانیه اسیت کیه سیاختاش شفتیاش
یهرونزی ساامانی شا تشکدل میدهز و دش تحقد های مختلف موشد استفاد قراش میگدرد ،ایین
پنج بعز یامل مواشد ایر است :نوعدوستی ،وظدفه یناسی ،جیوانمردی ،فضیدلت میزنی و ادب و
نزاکت (حسن شضا .)7999 :5979،مطالعات تجربی برخی اا عوامل و امدنههای بیروا و تقوییت
شفتاش یهرونزی ساامانی شا یامل مواشد ایر مییدانیز؛ شضیایت ییغلی ،شهبیری تحیولآفیرین و
حمایتگر ،کاش لذتبخش و دشگدری یغلی ،حمایت ساامانی ،اعتماد ،عیزالت سیاامانی ،اجیرای
قراشداد شوانی و ویژگیهای کاشکنان (مقدمی.)778 :7509،
چابکی 5مشتمل بر مجموعهای اا توانمنزیها و یایستگیهایی است که باعر بقا و پدشرفت
ساامان دش محدط کسب و کاش مییود .چابکی ساامانی به معنای پاسخگویی و واکنش سیریع و
موفقدتآمدز به تغددرات محدطی است .ساامانها و مؤسسات ناچاشنز دش قرن بدسیت و یکیم بیه
دنبال چابکی باینز؛ ایرا ساامانهای مزشن جهت یافتن شا های جزیز شقیابتی کاشآمیز دش بیاااش
پویای جهانی با فشاش فزاینز ای مواجهانز .اصلیترین ندروی محرک چابکی ،تغددر است .چیابکی
به عنوان توانایی سریع یک ساامان دش پاسخگویی به تغددر دش باااش و تقاضای مشیتریان تعرییف
یز است .ساامانهای چابک فراتر اا انطباق با تغددرات میانزیشنز و به استفاد اا فرصتهیای
بالقو دش یک محدط متالطم و کسب یک موقعدت ثابت متماییل هسیتنز (صیادقدان ،یعقیوبی و
اعزاای .)779 :7507،یک ساامان چابک فرآینیزهای سیاامانی و افیراد شا بیا فنیاوشی پدشیرفته
ترکدب می کنز تا ندااهای مشتری شا برای اشائیه محصیوالت و خیزمات باکدفدیت و میزتامیان
نسبتاً کوتا برآوشد کنز .ساامان چابک میتوانز باعر کاهش هزینههای تولدزی ،افزایش سیهم
)1. Organizational citizenship behavior (OCB
2. Pascal Daille
3. Agility
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باااش ،اشضای ندااهای مشتریان ،آماد سیاای بیرای معرفیی محصیول جزییز ،اشاییابی و تخمیدن
فعالدتهای فاقز اشاشافزود و افزایش شقابت ساامان یود .اا ایین شو ،سیاامان چابیک بیه ییک
شاهبرد موفقدت آمدز دش باااشهای شقابتی با تغددرات سریع ندااهای مشتریان تبیزیل ییز اسیت
(ابراهدمدان جلوداش .)55 :7509،اساس ساامان چابک ،یکپاشچهساای سامانۀ فنیاوشی اطالعیات،
کاشکنان ،فرآینزهای تجاشی و تجهدزات ،دشون یک تشیکدالت هماهنیگ و انعطیاسپیذیر جهیت
پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغددرات محدط است .بنابراین اا چابکی به عنوان پاشادایم تجیاشی
قرن بدست و یکم حمایت یز است و به عنیوان ییک شاهبیرد موفقدیتآمدیز و برنیز دش دوشان
کنونی مطیرح اسیت (لیدن و همکیاشان .)521 :5995،7سیامانه برنامیهشییزی منیابع سیاامان،5
نرمافزاشی امانبنزی یز است که اا فرآینز های تجیاشی ،جریانیات اطالعیات ،گیزاششدهیی و
تحلدلهای تجاشی پشتدبانی میکنز .همچندن نوعی منبع فناوشی اطالعیات کلدیزی دش بدشیتر
یرکتهای امروای است).کتوکدوی)570 :5995 ،5
سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی یک بسته نرمافزاشی است که نوعی شا حل کامالً یکپاشچیه
برای ندااهای پردااش اطالعات فراهم می آوشد و مزیران شا قادش به مزیریت کاشا و اثربخش منابع
میسااد (یده .)879 :5995 ،8دش دندای امروا استفاد اا این سامانه ساامانی تنهیا ییک مزییت
شقابتی ندست ،بلکه یک ضروشت برای ساامان جهیت پاسیخگویی بیه محیدط دشونیی و بدرونیی
محسوب مییود .سامانههای برنامهشیزی منابع ساامانی تنها به تبزیل و دگرگونسیاای محیدط
سامانه اطالعاتی نمی پرداانز ،بلکه همچندن بر فرآینز کسب و کاش و شفتاش کاشکنیان دش سیطحی
گسترد اا یرکت اثر میگذاشنز (لی و لیی .)548 :5998 ،2میاشکوس و تیاندس)745 :5999( 5
تأکدز بر آن داشنز که پدامز پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی یک مفهوم پوییا اسیت
و متشکل اا ابعاد چنزگانه ایر است )7 :یاخص کسبوکاش (نرخ بااگشت سرمایه ،تصمدمگدیری
بهتر و)...؛  )5معداشهای عملداتی (هزینههای ندروی کاش ،سفاشش هیا حمیل بیزون خطیا ،امیان
چرخه ،سطوح موجودی ،و)...؛  )5قابلدیت اطالعیاتی (کدفدیت اطالعیات ،اسیتفاد اثیربخش اا

1. Lin, et al
)2. Enteprice Resource Planning(ERP
3.Ketokivi
4. Shih
5. Lee & Lee
6. Markus & Tanis
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اطالعات ،شضایت کاشبر بهوسدله اطالعات ،و.)...
دش دهههای اخدر سامانههای برنامهشیزی منابع ساامانی به یک سامانه معمیول اطالعیاتی دش
بدشتر یرکتها تبزیلیز انز .دش دهۀ اخدر استفاد اا ایین سیامانه دش برخیی اا سیاامانهیای
ایرانی ندز موشد توجه قراش گرفته است که ساامان های صنعتی حوا دفاعی ندز اا جمله یکیی اا
استفاد کننزگان این سامانهها میباینز و تاکنون هدچ مطالعهای دش خصوص نتیایج اسیتفاد اا
آن انجام نشز است.
چالش و مسئله ای که منجر به انتخاب موضوع به وسدلۀ محق گردیز آن است که بر اساس
مشاهزات محق  ،اذعان مزیران و گزاشش های اشایابی عملکرد ساامانی و خوداشایابی اا واحزها،
چابکی ساامانی دش ساامانهای صنعتی حوا دفاعی دش سطح قابل قبولی قراش نزاشد؛ بیه طیوشی
که پدامزهایی همچون اا دست شفتن منابع و فرصتهای محدطی بیه دلدیل واکینش دیرهنگیام
ساامان به محدط ،ناشضایتی مزیران و سایر ذینفعان شا دش پی دایته است .و ایین مسیئله شا بیه
عنوان یکی اا دغزغههای اصلی و حداتی موشد توجه میزیران و برنامیهشییزان ایین حیوا مبیزل
نمود است؛ اا سوی دیگر ،دغزغههای مزیران و برنامهشیزان سیاامانهیای دفیاعی دش خصیوص
تحق بحر چابکی ساامانی ،دش شاستای تحق اهیزاس اسیناد باالدسیتی کشیوش اا جملیه سینز
چشمانزاا  7898کشوش ،قانون برنامه یشم توسعه کشوش ،سداستهای اقتصاد مقاومتی و اجرایی
نمودن آنها دش ساامانهای دفاعی دش سال های اخدر ،همه مؤیز اهمدت ایین موضیوع اسیت .اا
سوی دیگر ،برشسی تحقدقات مختلف دش امدنۀ شفتاشهای یهرونزی ساامانی ،سامانه برنامهشیزی
منابع ساامانی و قابلدت چابکی نشان می دهز که دش بخش دفیاعی بیه شوابیط بیدن متغدرهیا دش
قالب یک مزل پرداخته نشز است و صرفاً شوابط متغدرها به صوشت دو به دو برشسی یز است.
اا این شو انجام تحقد و مطالعۀ تعامالت این سه متغدیر دش قالیب ییک میزل دش سیاامانهیای
صنعتی حوا دفاعی این تحقد شا اا سایر تحقدقات متمایز مینمایز .عیزم تبدیدن شوابیط علیی
بدن متغدرهای شفتاشی و فنی مؤثر بر اجرای چابکی ساامانی باعیر مییییود تیا سیاامانهیای
صنعتی حوا دفاعی بر اساس سالی مختلف مزیران ،نگا ناقص و نادشستی به موضیوع داییته
باینز و عزم پداد ساای برنامه های چابکی ساامانی دش آنهیا شا دش پیی داییته باییز .همچنیدن
چنانچه این تحقد صوشت پذیرد ،ساامانهای موشد بحر اا نوعی چیاشچوب و ییفافدت دش امیر
اجرای تحق چابکی ساامانی برخوشد یز  ،اا اولویتهای اجرایی و نقشهای خود دش این امدنه
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مطلع گردنز .دش این مقاله به این سؤال پاسخ داد می یود کیه شفتاشهیای ییهرونزی سیاامانی
کاشکنان چه تأثدری اا طری سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی بیر مؤلفیههیای قابلدیت چیابکی
ساامان(یامل پاسخگویی به تغددرات ،یایستگی ،انعطاس و سرعت عمل) داشنز؟
بر این اساس فرضده های پژوهش که دش جهت پاسخگویی به مسیئله تحقدی صیوشتبنیزی
یز انز ،به یرح ایر بدان میگردنز:
فرضده اول :شفتاشهای یهرونزی ساامانی بر کدفدت پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان
تأثدر مثبت و معنیداش داشد؛
فرضده دوم :پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان بر پاسخگویی به تغددرات تأثدر داشد؛
فرضده سوم :پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان بر یایستگی تأثدر داشد؛
فرضده چهاشم :پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان برانعطاسپذیری ساامان تأثدر داشد؛
فرضده پنجم :پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع سیاامان بیر سیرعت عمیل سیاامان دش برابیر
محدط تأثدر داشد؛
فرضده یشم :سامانه برنامه شیزی منابع سیاامانی دش اشتبیاط بیدن شفتیاش ییهرونزی سیاامانی و
چابکی ساامانی به عنوان متغدر مدانجی عمل مینمایز.

پیشینه پژوهش
پیشینۀ نظری
رفتار شهروندی سازمانی
7

شفتاش یهرونزی ساامانی برای اولدن باش به وسیدلۀ اشگیان ( )7045مطیرح و ایینگونیه تعرییف
گردیز :شفتاش فردی که داوطلبانه است ،به طوش صریح یا ضمنی اا طری سامانه شسیمی پیاداش
برانگدخته نشز است و کاشایی سیاامان شا افیزایش خواهیز داد (پاسیکال5990،؛ لوییز5977،5؛
حسن شضا5979،؛ یو-تدم و دیگران .)5995،5همچندن تمایل کاشکنان به انجام شفتاشهیای فراتیر
اا الزامات شسمی نقش و جایگا افراد ندز به عنوان یکی اا عناصیر اصیلی تشیکدل دهنیزۀ شفتیاش
1. Organ
2. Loyd
3. Yui-tim et al
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یهرونزی ساامانی یناخته یز است (سونر پیوالت .)7205 :5990 ،7اشگیان و سیایر محققیان
متقزم دش این امدنه ،این نوع شفتاش شا با عنوان شفتاش فرانقشی میوشد مالحظیه قیراش داد انیز؛ بیه
گونهای که کمکهای افراد دش محدط کاش فراتر اا الزامات نقشی است که برای آنها تعدیدن ییز
است و به طوش مستقدم اا طری سامانه پاداش شسمی ساامان موشد تقزیر قراش نمی گدرد (حسن
شضا و دیگران7999 :5977،؛ سونرپوالت .)7202 :5990 ،شفتاش یهرونزی ساامانی آن دسته اا
شفتاشهای فردی است که به بافت اجتماعی و شوانی – یناختی کیه دش آن عملکیرد ییغلی باییز
انجام گدرد ،کمک میکنز (پاسکال دایله .)5990،5این تعریف اا شفتاش یهرونزی ساامانی بدیان
مینمایز که این گونه شفتاشها اا طری غنی کردن چاشچوب اجتماعی محدط کاش تیأثدری خیاص
بر اثربخشی کلی ساامان داشد.
دش دهییه اخدییر بسییداشی اا اصییطالحات نظدییر شفتییاش یییهرونزی سییاامانی(گراهییام7007،5؛
اوشگییان ،)7045،8شفتییاش اجتمییاعیگرایانییه و شفتییاش فرانقش یی (ون داییین و کییامدنگز )7009،2و
خودجویی ساامانی( 5اوشگان )7045،برای تشریح چندن شفتاشی استفاد یز انز .اگرچه سرعت
مطالعات و تحقدقات دش این امدنه بعز اا سال  5999افزایش چشمگدیری داییته اسیت ،امیا دش
برخی مواشد ندز عواقب نامطلوبی شا دش پی دایته است .به عنوان مثال ون دایین)152 :7002( 1
یادآوش یز که بدشتر مطالعات شفتاش یهرونزی ساامانی و مفاهدم وابسته به آن ،مثیل شفتاشهیای
اجتماعیگرایانه و خودجویی ساامانی بر شوی واژ ای متمرکز است که اسچب 4دش سیال 7049
آن شا اعتباش بندادی  0نامدز؛ دش حالی که بایز بدشتر بر شوی اعتباش برساخته 79متمرکز باییز .دش
واقع میتوان گفت ادبدات موضوع بدشتر بر دشک اشتباطیات مدیان شفتیاش ییهرونزی سیاامانی و
دیگر برساختهها تمرکز کرد است تا اینکه به صوشت دقد ماهدت شفتاش ییهرونزی سیاامانی شا
تعریف و تبددن کنز(یدم و فرمن.)254 :5971،
1. Soner Polat
2. Pascal daille
3. Graham
4. Organ
5. Cummings
6. Organizational spontaneity
7. Van Dyne
8. Schwab
9. Substantive Validity
10. Construct Validity
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معتبرترین تقسدم بنزی ابعاد و مؤلفههای شفتاش یهرونزی ساامانی شا اشگان ( )7044اشائه کیرد
است .این مقداس متشکل اا ابعادی پنجگانیه اسیت کیه سیاختاش شفتیاش ییهرونزی سیاامانی شا
تشکدل میدهز و دش تحقد های مختلف موشد استفاد قیراش مییگدیرد .ایین  2بعیز عباشتنیز اا
نییوعدوسییتی :کمییک بییه همکییاشان و کاشکنییان بییرای انجییام وظییایف دش یییرایط غدرمعمییول،
وظدفهیناسی :انجام وظایف تعددنیز بهگونیهای فراتیر اا حیز انتظیاش ،جیوانمردی :تأکدیز بیر
جنبههای مثبت ساامان بهجای جنبههای منفی آن ،فضدلت میزنی :حماییت اا عملدیات اداشی
ساامان و ادب و نزاکت :مشوشت با دیگران قبل اا اقزام به عمل ،دادن اطالع قبل اا عمل و شد و
بزل کردن اطالعات.

برنامهریزی منابع سازمان
امروا دش هر ساامانی بحر به کاشگدری فناوشی اطالعیات و سیامانههیای اطالعیاتی مطیرح و اا
سودمنزی آن سخن دش مدان است .سامانه برنامهشیزی منابع سیاامانی یکیی اا مظیاهر فنیاوشی
اطالعات بود و دش طی دهه گذیته ندز استفاد اا آن دش بخش صنعت و تولدزی کشوش افیزایش
پدزاکرد است .فناوشی اطالعات دش ساامان بر یاخصهایی تأثدر میگذاشد که همگی اا یروط
اولده موفقدت برای ساامانها به یماش میشونز .یکی اا حوا هایی که میتوانز تأثدرات فراوانی اا
فناوشی بپذیرد ،چابکی ساامان است .دش حقدقت یکی اا تسهدلکننز های چابکی ،به کیاشگدری
فناوشیهای اطالعاتی جزیز دش ساامان است (یهزاد و حبدبی.)774 :7545،
یکی از جامعترین تعاریف برنامهریزی منابع سازمان به وسیلۀ ممویک و الباس (  ) 002عبارت
است از سامانه جامع اطالعاتی قابلتغییر و تنظیم مبتنی بر رایانه که با کمک یک پایگاه دادهای باعث
یکپارچهسازی تمام فرآیندها ،بخشها ،اطالعات و منابع شده ،و با هدف مدیریت مؤثر منابع ،دسترسی
آنی به اطالعات در زمینهها و بخشهای مختلف را فراهم میآورد و هدف نهایی آن این است که
اطالعات فقط یک بار در سامانه وارد شود (واعظی و همکاران .) ۲ : 31 ،تعاریف فوق در یک وجه
مشترک هستند و آن «یکپارچهسازی یا یکپارچگی» است .یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو
یا چند کاربر از اطالعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان بخشهای مختلف و متوازن که
شامل جهتگیریهای راهبردی ،تمرکز بر بازار ،منابع ،مهارتها و فرهنگ است و باعث ایجاد رابطهای
متقابل میان تیمهای داخلی و وظایف موجود میگردد .یکپارچگی همچنین موجب از بین بردن جزایر و
1. Mamewick & Labus
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ماژولهای اطالعاتی و فراهم آوردن اطالعاتی دقیق ،به موقع و جامع از وضعیت کل سامانه جاری
میشود(زنگ و همکاران.) : 0 ۲،
چو و همکاران ( ) 002بیان کردند که این یکپارچگی در ابعادی ازجمله دادههای عملیاتی ،انبار
دادهها ،اطالعات (دادههای پردازششده) ،دانش سازمان ،فرآیندها ،منابع سازمانی و مسئولیتهای آن،
ساختار سازمانی ،کاربردهای هوش کسبوکار مانند وسایل دادهکاوی ،تحقیق و بررسی بازار و
گزارشدهی ،نرمافزارهای کاربردی مانند نرمافزارهای تحلیل آماری و پیشبینی تحقق مییابد .مهمترین
نتایجی که از این یکپارچگی حاصل میشود شامل موارد زیر است :کاهش هزینههای حاصل از اطالعات
و دادههای مدیریتی ،کاهش زمان برای ایجاد گزارشهای قانونمند ،فراهم کردن تجزیه و تحلیلهای
معنادار از مجموعه فعالیتهای سازمان ،دسترسی آنی به دادهها و صرفهجویی در زمان دسترسی به
اطالعات و دادهکاوی ،مجهز کردن سازمان برای انجام همکاری و مشارکت بخشهای مختلف ،بررسی
تمامی جریانهای نقدی و مالی سازمان به صورت آنی .تمامی موارد فوق منتج به افزایش کارایی،
برگشت سرمایه بیشتر و در نهایت کسب مزیت رقابتی میشود (واعظی و همکاران.) 1 : 31 ،

چابکی سازمانی
چابکی یامل مجموعهای اا توانمنزیها و یایستگیهایی است که باعر بقا و پدشرفت سیاامان
دش محدط کسب و کاش مییود .ساامان چابک برای دشک و پدشبدنی تغددرات محیدط کسیب و
کاش طراحی یز و به ساختاشبنزی خود میپردااد .چابکی یعنی یناسایی موفی مبیانی شقابیت،
انسجام منابع و اقزامات مناسب دش محدط کاش .هزس ساامان چابک ایجاد شضایت برای مشتریان
و کاشمنزان است (مالحسدنی و مصطفوی.)74 :7541 ،
در عصر حاضر ،فناوری اطالعات در سراسر جهان در حال ایجاد انقالبی نوین است که اهمیت آن از
انقالب صنعتی کمتر نیست .این انقالب ظرفیتهای تازه و چشمگیری در محدوده دانش بشری ایجاد
نموده است .فناوری اطالعات در سازمانها بر شاخصهایی تأثیر میگذارد که همگی از شروط اولیه
موفقیت برای سازمانها به شمار میروند .یکی از حوزههایی که میتواند تأثیرات فراوانی از این فناوری
بپذیرد ،چابکی سازمان است(فلیپ و همکاران .)31 : 0 2،از سوی دیگر ،تحوالت سریع صنعت و
تجارت از یک سو و تغییرات مستمر در سلیقهها و نیازهای مشتریان ،ضرورت گزارشدهی مالی و
فشارهای هزینهای ،شرکتها را ملزم ساخته است تا به سرعت فرآیندها و ظرفیتهای خود را تعدیل
نموده ،با الزامات محیطی منطبق نمایند .به عبارت دیگر ،در محیط کسب و کار امروز که بارزترین ویژگی
آن ،تغییرات سریع محیط است ،توانایی درک ،شکلدهی و پاسخ به نیازهای متغیر مشتریان ،شناسایی
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فرصتهای جدید و تهدیدات پیشبینینشده همگی جزء ظرفیتهای مهم و حیاتی برای شرکتها
) .حصول به چنین اهدافی در سایه مفاهیم جدیدی به نام
محسوب میشوند (پراهاالد : 001،
رفتارهای شهروندی سازمانی و چابکی سازمانی به دست میآید.

پیشینۀ تجربی
یاهسون ( )7505دش مطالعه خود با عنوان تأثدر پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان بر
قابلدتهای چابکی ساامان ،به برشسی تأثدر پداد ساای سامانه برنامیهشییزی منیابع سیاامانی بیر
قابلدت چابکی دش یرکت بهمن دیزل پرداخته است .دش این تحقد قابلدت چابکی ییرکت قبیل
و بعز اا استقراش سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی برشسی یز .نتدجه تحلدلهای آماشی و آامون
فرضدات به کمک آامون تی اوجی نشان داد که پداد ساای سامانه برنامهشیزی منیابع سیاامانی
بر چابکی تأثدر معنیداش داشد.
مهزی بدگی و همکاشان ( )7505دش تحقد خود بیا عنیوان اشاییابی اثیرات اسیتقراش سیامانۀ
برنامهشیزی منابع ساامانی بر نوآوشی ساامان به اشایابی آثاش استقراش سامانه برنامیهشییزی منیابع
ساامانی بر نوآوشی ساامانی دش یک یرکت تولدزی کفپوش پرداختنیز .ابعیاد اسیتقراش سیامانه
برنامه شیزی ساامانی دش این تحقد یامل یکپاشچه ساای ،پدکربنزی ،انطباق و آمواش کاشکنیان
است .پرسشنامه تحقد پس اا اعتباشسنجی و انزاا گدری پایایی ،دش بیدن  779نفیر اا اعضیای
جامعه آماشی توایع گردیز .نتایج تحلدل داد های به دست آمز بیه کمیک ضیریب همبسیتگی
پدرسون و تحلدل شگرسدون چنزگانه نشان داد که مؤلفههای استقراش سامانه برنامهشییزی منیابع
ساامانی بر نوآوشی ساامانی تأثدر داشد.
صلواتیُ خسروی و امانی( )7505دش تحقد خود با عنوان چابکی ساامانی و هوش شقابتی دش
بانکهای خصوصی و دولتی به برشسی شابطه بیدن چیابکی سیاامانی و هیوش شقیابتی دش ییعب
بانکی ،هفت بانک خصوصی و دولتی ییهر سیننزج پرداختنیز .پیژوهش اا نظیر شوشیناسیی،
توصدفی و اا یاخه همبستگی بود .برای سنجش مفاهدم اساسی پژوهش ،پرسشنامیه چیابکی
ساامانی گلزمن و همکاشان دش قالب ابعاد پاسخگویی به مشتری ،آمادگی شویاشویی بیا تغددیرات،
اشاش قائل یزن برای مهاشتها و دانش انسانی و تشکدل دادن مشاشکت مجاای و پرسیشنامیه
ساخته هوش شقابتی با تکده بر مزل هوش شقابتی فاهی ،یامل ابعاد فرصتهای باااش ،تهزییزات
1. prahalad
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شقبا ،شیسکهای شقابتی ،مفروضات محوشی و آسدبپذیری کلدزی موشد اسیتفاد قیراش گرفیت.
پایایی پرسشنامهها به شوش آلفای کرونباخ برای دو متغدر ایاش یز به ترتدب برابیر بیا 9907و
 9940محاسبه گردیز .شوایی آامون ندز اا دو شوش اعتبیاش محتیوا و اعتبیاش سیاا بیا اسیتفاد اا
شوش های تحلدل عاملی اکتشافی و یاخص باشتلت تأیدز یز .یافتههای نهایی پژوهش ،حاکی اا
وجود اشتباط معنیداش بدن چابکی ساامانی و ابعاد آن بیا هیوش شقیابتی دش ییعب بیانکی میوشد
مطالعه بود.
تحقد دیگری به وسدلۀ یجاعی ( )7509با عنوان برشسی تأثدر ابعیاد چیابکی سیاامانی بیر
عملکرد ساامانی دش یرکت گاا استان اصفهان انجام یز که دش آن با استفاد اا مزل چابکی بیه
برشسی تأثدر این عوامل بر عملکرد ساامانی پرداخته یز است .این پژوهش اا نیوع توصیدفی و
پدمایشی بود .جامعۀ آماشی یامل کلده کاشکنان شسمی شد ساامانی سدزد به باال ییرکت گیاا
استان اصفهان بود .به منظوش تعددن پایایی پرسشنامیه اا آلفیای کرونبیاخ و بیرای شواییی آن اا
شوایی صوشی و شوایی ساا استفاد یز .دش این پژوهش برای تجزیه و تحلدیل داد هیا اا آامیون
فرضدهها ،آامون تی تکنمونهای و دو نمونهای ،تحلدل واشیانس و شگرسدون استفاد ییز .نتیایج
حاصل اا تحلدل داد های پژوهش نشان داد که مزل بهکاش گرفتهیز مزل نظری مناسبی برای
پدش بدنی تأثدر چابکی بر عملکرد ساامانی است و تأثدر ابعاد چابکی شاهبرد پاییزاش ،طیرح هیای
سااگاش ،هویت و شهبری مشترک بیر قابلدیتهیای اشاشآفیرین و همچنیدن تیأثدر قابلدیتهیای
اشاشآفرین بر عملکرد ساامانی تأیدز مییود.
بدگیندا و همکاشان( )7509دش مطالعهای با عنوان تأثدر پذیرش فناوشی اطالعات بیر چیابکی
ساامان که دش یرکت پترویدمی انجام یز ،به این نتدجه شسدزنز که پذیرش فناوشی اطالعیات
(استفاد حقدقی اا اطالعات) اثر قابلتوجهی بر قابلدت چابکی ساامان داشد .دش این مطالعیه کیه
بر شوی نمونهای به حجم  711نفر انجام یز ،این نتدجه به دست آمز که تجربه استفاد کننیز ،
حمایت ساامانی و کدفدت اطالعات بر شوی چابکی ساامانی تأثدر داشنز.
سدس سام شاجو و سانزشا )5975( 7دش تحقدقی با عنوان تأثدر سامانههای برنامهشیزی منیابع
ساامانی بر چابکی فرآینز کسبوکاش با شویکردی اکتشافی به دنبال برشسی این مسئله بودنز کیه
چگونه ویژگیهای یک سیامانه برنامیهشییزی منیابع سیاامانی ییامل یکپیاشچگی ،بهدنیهسیاای
1. Seethamraju, Sundar
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فرآینزها و عملکرد بهدنه بر قابلدت چابکی فرآینزهای کسبوکاش تأثدر میگذاشد .دش این تحقد
ساامان هایی انتخاب یزنز که اا محدط سامانههای برنامهشییزی منیابع سیاامانی بیرای حیزاقل
یش سال استفاد کرد باینز .جامعه آماشی تحقد یامل مزیران اشیز یرکتها و متخصصان
فناوشی اطالعات بود و داد های تحقد با استفاد اا مصاحبه و پرسیشنامیه گیردآوشی گردییز.
نتایج تحقد نشان داد که استانزاشدساای فرآینزها اا طری سامانه برنامهشیزی منیابع سیاامانی
افزایش چابکی ساامانی منجر میگردد .همچندن سامانه برنامیه شییزی منیابع سیاامانی تحلدیل
محدطی شا برای یرکتها تسهدل نمود  ،به افزایش چابکی آنها منجر مییود.
تحقد ماکوها و همکاشان )5975( 7با عنوان پداد ساای سامانه برنامهشیزی منیابع سیاامانی
دش دانشگا ها دش دانشگا هایزولتدکندا (دانشگا علوم و فناوشی) انجام یز .هزس اا ایین مطالعیه
پداد ساای سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی دش دانشگا هایزولتدکندا است .جامعه آمیاشی ایین
تحقد توصدفی ،یامل  772نفر اا کاشکنان اسیت کیه نمونیهای ییامل  59نفیر اا آن انتخیاب
گردیز .دش این مطالعه اا پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزاش پژوهش استفاد ییز .هیر دو نیوع
داد های کدفی و کمی دش این پژوهش جمعآوشی و تجزیه و تحلدل یزنز .تجزیهوتحلدل داد ها
با استفاد اا تحلدلهای شگرسدون ،همبستگی و آماش توصدفی نشان داد که  42دشصیز مباحیر
مربوط به پداد ساای برنامهشیزی منابع ساامانی به ادغام سامانههای منابع انسیانی ،امیوش میالی،
تزاشکات ،اموش دانشجویی و سامانههای شایانه ای پرداخته اسیت .همچنیدن جنسیدت کاشکنیان و
مزت امان کاشکرد آنها با سامانه نقش مهمی دش پداد ساای موفقدیتآمدیز برنامیهشییزی منیابع
ساامانی دش دانشگا ها داشد.
امدر عباس یجاعی و همکاشان ( )5977دش مقالهای با عنوان سامانههای برنامیهشییزی منیابع
ساامانی توسعهیافته ،تکامل و چاشچوب اولدۀ مؤلفه ها به برشسی موضوع پرداختنز .آنها با اییاش
به اهمدت فناوشی اطالعات دش شاهبرد شقابتی یرکتها بر نقش فنیاوشی اطاعیات دش یکپیاشچگی
یرکت و واحزهای کسب وکاش آن و نقش آن دش انجدر خل اشاش تأکدز کردنز .دش ایین مقالیه
همچندن بر نقش و کاشبرد سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی توسعهیافته بهعنیوان ییک شاهبیرد
فناوشی اطالعات ایاش یز است .مؤلفان دش این مقاله به سدر تاشیخی اتفاقات و شویزادهایی کیه
به توسعه سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی منجر ییز اسیت ،اییاش نمیود انیز .همچنیدن بیه
1. Makokha, et al
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مفاهدمی همچون مزیریت انجدر تأمدن ،مزیریت اشتباط با مشتریان و کسب و کاش الکتروندکی
به عنوان مؤلفههای اصلی این متغدر ایاش نمودنز.
کلهویون )5990( 7دش مطالعه خود بیه برشسیی تیأثدرات شفتاشهیای ییهرونزی سیاامانی بیر
موفقدت سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی پرداخته است .ابعیاد شفتاشهیای ییهرونزی سیاامانی
یامل نوعدوستی ،وظدفهیناسی ،ادب و مالحظه ،فضیدلت میزنی و جیوانمردی و ابعیاد سیامانه
برنامهشیزی منابع ساامانی یامل کدفدت اطالعات ،کیاشایی کیاش و تماییل بیه نیوآوشی دش حیوا
فناوشی اطالعات است .نتدجه این تحقد نشان دهنز تأثدر معناداش مؤلفههای شفتیاش ییهرونزی
ساامانی بر ابعاد کدفدت اطالعات و تمایل به نوآوشی دش حیوا فنیاوشی اطالعیات مییباییز .دش
ضمن ،فرضدۀ مربوط به تأثدرگذاشی مؤلفههای شفتاش ییهرونزی سیاامانی بیر کیاشایی کاشکنیان
تأیدز نشز.

چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
مطالعات پدشدن تأثدر شفتاشهای یهرونزی ساامانی و ابعاد آن شا بر موفقدت سامانه برنامهشییزی
منابع ساامان موشد تأیدز کرد .پادساکوس و مک کنزی( )7001معتقزنز نوع دوستی تأثدر مثبتی
بر بهر وشی و کدفدت محصوالت داشد؛ ایرا به همکاشان کمک میکنیز تیا بیا سیرعت بدشیتر بیه
کاشکنان بهر وش تبزیل یونز .این شفتاشهای نوعدوستانه به ویژ برای همکاشان جزیز و بیتجربیه
موجب مییود داد های سامانه برنامهشیزی منابع ساامان صحدحتر و دقد تر یود و موجب نشر
«بهترین تجاشب» دش به کاشگدری سیامانه برنامیهشییزی منیابع سیاامان خواهیز ییز .همچنیدن
شفتاشهای وظدفه یناسانه هماننز شعایت قیواندن و شوییههیای سیاامان دش بیه کیاشگدری سیامانه
برنامهشیزی منابع ساامان و پداد ساای آن دش امان های اداشی و غدر آن موجب افزایش کدفدیت
اطالعات مییود .بر این اساس میتوان انتظاش دایت شفتاشهای یهرونزی تأثدر مثبتی بر کاشایی
و کدفدت اطالعات دش سامانه داشد (کلهویون.)54 :5990 ،
اا سوی دیگر سامانۀ برنامهشیزی منابع ساامان اا جنبیههیای مختلیف بیر چیابکی سیاامانی
تأثدرگذاش است .اگرچه قابلدتهای ایرساخت مناسب فناوشی اطالعات (کیه ییامل قابلدیتهیای
یک سامانه برنامه شیزی منابع ساامان متناسب ندز هست) می توانز اثر مثبتی بر چابکی فرآینزها

1. Cheolho Yoon
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دایته بایز(تالون )40 :5994،تمرکز کنترلها و الزامات مهاشتهیای میوشد ندیاا میزیریت ایین
فرآینزهای جزیز(که دش مواشدی هنوا فراهم نشز است) میتوانز بیه صیوشت بیالقو چیابکی شا
محزود نمایز .همچندن بر اساس امدنههای متفاوتی که پداد ساای سامانه برنامیهشییزی منیابع
ساامان دش آن واقع مییود و تغددراتی که ایجاد میکنز(ون داین ،)775 :7008،توانایی ساامان
دش تسهدل چابکی فرآینزها ندز متفاوت خواهز بود .همچندن یناخت محیدط سیاامانی کیه دش
پی پداد ساای سامانه برنامهشیزی منابع ساامان ظهوش میکنز ،میتوانز به یناخت تیأثدر آن بیر
چابکی فرآینزها ندز کمک کنز(سدتامراجو و سانزش .)5975،همچندن یکپاشچگی ،بهدنهسیاای و
به کاشگدری بهترین تجاشب دیگر اشمغانهای سیامانه برنامیهشییزی منیابع سیاامان هسیتنز کیه
میتواننز قابلدت چابکی ساامانی شا تسریع و تسهدل نماینز(واگنر و دیگران.)775 :5995،
بر اساس مبانی نظری و پدشدنه تحقد  ،مزل مفهومی به صوشت نموداش  7یکل گرفت.

تمایل به نوآوری
کیفیت اطالعات

کارایی کار

سازمانیچابکی سازمانی:

نوعدوستی

پذیریپاسخگویی

وظیفهشناسی
عملشایستگی

انعطاف پذیری

موفقیت
برنامهریزی
سازمان

سامانه
منابع

رفتار

ادب و مالحظه

شهروندی
سازمانی

فضیلت مدنی

سرعت عمل
جوانمردی

نمودار  :6مدل مفهومی تحقیق :برگرفته از (کلهویون2113 ،؛ سدارا و گابلز2114 ،6؛ شریفی و ژانگ)2116 ،2

بر اساس مزل مفهومی تزوین یز این پژوهش بر آن است به این سؤال پاسخ دهز کیه آییا
اشتقای کاشایی سامانه منابع ساامانی به عنیوان متغدیری نهفتیه ،شابطیه مدیان شفتیاش ییهرونزی
1. Sedera and Gable’s
2. Sharifi, H. & Zhang
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ساامانی و چابکی ساامان نقش آفرینی میکنز و اگر چندن است نقش مدانجی آن چگونیه و تیا
چه مدزان است؟

روششناسی پژوهش
دش اجرای این تحقد اا شویکرد کمی استفاد گردیز؛ یعنی برای تأیدز یافتیههیا اا میزلسیاای
معادالت ساختاشی استفاد یز .اا حدر نتدجه این تحقد جزء تحقدقات کیاشبردی اسیت؛ اییرا
دشصزد استفاد اا نتایج به دست آمز برای به کاشگدری و بهیر گدیری دش یکیی اا سیاامانهیای
صنعتی حوا دفاعی تحت برشسی است .اا نظر یدو گردآوشی داد ها ،اا نوع تحقدقات توصدفی
و اا نوع پدمایشی است .همچندن به لحاظ امانی ندز تحقد اا نوع تحقدقات مقطعیی محسیوب
مییود .جامعه آماشی تحقد حاضر ،یامل کاشیناسان یاغل دش یکی اا سیاامانهیای صینعتی
حوا دفاعی با مزشک کاشیناسی و باالتر به تعزاد  559نفر بود .بیا توجیه بیه اینکیه بیر اسیاس
اهزاس تحقد معداش خاصی برای طبقه بنزی اعضای جامعه مز نظر نبیود ،حجیم نمونیه آمیاشی
طب جزول کرجسی و موشگان و شوش نمونهگدری تصادفی ساد تعزاد  522نفر تعددن گردییز
و با توجه به حجم نمونه موشد نداا برای انجام تحلدل عاملی تأیدزی ،پرسشنامیه جمیع آوشی و
تحلدل یز.
برای انزاا گدری متغدرهیای تحقدی و آامیون فرضیدههیا و شوابیط مدیان متغدرهیا اا ابیزاش
پرسش نامه های استانزاشد شفتاش یهرونزی ساامانی تحقد (کلهویون ،)5990 ،موفقدیت سیامانه
برنامه شیزی منابع ساامانی تحقد (سزاشا و گابلز )5998 ،و قابلدت چابکی سیاامانی (ییریفی و
ژانگ )5997 ،استفاد یز .پرسشنامه تحقد یامل  82سؤال بسته بود که با حضوش محقی دش
مدزان تحقد توایع گردیز .حضوش محق دش مدزان تحقد این امکان شا به وجود آوشد تا محق
موضوع پژوهش شا معرفی کرد و پاسخدهنزگان شا برانگدزد که پاسخهای صادقانه اشائیه نماینیز.
یاخصهای انزاا گدری هر کزام اا متغدرهای تحقد و باشعیاملی و ضیریب معنیاداشی آنهیا دش
جزول  7اشائه یز است .باشهای عاملی اا طری محاسبه مقزاش همبسیتگی ییاخصهیای ییک
ساا با آن ساا محاسبه مییونز که اگر این مقزاش برابر و یا بدشتر اا مقزاش  9/8یود (هوالنیز،
 ،)742 :7000مویز این مطلب است که واشیانس بدن ساا و یاخصهای آن اا واشیانس خطیای
انزاا گدری آن ساا بدشتر بود و پایایی دش موشد آن مزل قابیل قبیول اسیت .هیر چنیز برخیی
نویسنزگان مثل شیواشد و هاس ( ،)7004عزد  9/2شا بهعنوان مقزاش میالک باشهیای عیاملی ذکیر
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نمود انز .با توجه به جزول  7مقادیر باشهای عاملی تمیامی گوییههیا بیدش اا 9/2اسیت .نتدجیه
پایایی مزل اا هر نظر موشد تأیدز است.
جدول  :6شاخصهای مربوط به هر کدام از متغیرهای تحقیق

متغیرها

ابعاد

شاخصها

منبع

بارعاملی

کلهویون،
5990

99599

59780

99297

59102

تمایل به کمک به همکاشان دش صوشت
عزم حضوش کاشکنان و غدبت آنها دش
محل کاش

99110

729525

استفاد اا اوقات فراغت جهت آمواش
کاشکنان جزیز

99451

559095

تبعدت اا قواندن و مقرشات و شویههای
ساامانی

99125

779071

حضوش به موقع دش سر کاش و انجام
وظایف یغلی

99497

759257

انجام وظایف یغلی بعز اا ساعات
کاشی

99105

719554

اجتناب اا ایجاد مشکالت برای
همکاشان به هنگام استفاد اا منابع
ساامانی

99229

59471

عزم سوء استفاد اا حقوق دیگران ش
استفاد اا منابع ساامانی

99491

759195

عزم ایجاد اختالل دش کاش همکاشان
هنگام استفاد اا منابع ساامانی

99415

549775

پدروی اا تغددرات ساامانی

99479

559980

همسو بودن با شاهبردها و سداستهای
ساامانی

99111

719024

مشاشکت فعال دش تالشهای مربوط به
بهبود فرآینزهای ساامانی

99157

729598

اطالع اا توسعه و پدشرفت ساامان

99487

579090

کمک به همکاشان داشای کاش سنگدن
اختصاص وقت برای کمک به کاشکنان
دش امدنه مسائل کاشی

نوعدوستی

رفتار شهروندی سازمانی

وظدفهیناسی

ادب و
مالحظه

فضدلت مزنی

ضریب
معناداری
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متغیرها

ابعاد

جوانمردی

شاخصها
عزم ابراا یکایتهای جزئی دش موشد
یرکت

99105

عزم ابراا یکایت اا حجم کاش ایاد

99554

19545

عزم یکایت دش موشد فرآینزهایی که
به نظر ناعادالنه است

99425

559245

99255

59277

99510

49052

اشائه اطالعات مرتبط و مناسب به
وسدلۀ برنامهشیزی منابع ساامان

99422

559122

فراهم یزن به موقع اطالعات به وسدلۀ
برنامهشیزی منابع ساامان

99485

559794

بهبود کدفدت گزاششها به وسدلۀ
برنامهشیزی منابع ساامان

99101

589718

اجرای کاشای تعامالت کاشی یرکت اا
سامانه برنامهشیزی منابع
طری
ساامانی

99101

559558

تسریع دش تصمدمگدریهای یرکت اا
طری برنامهشیزی منابع ساامانی

99491

759709

تسهدل دش همکاشی بدن دپاشتمانهای
یرکت اا طری سامانه برنامهشیزی
منابع ساامانی

99515

799258

اشائه اطالعات قابل استفاد اا طری
سامانه برنامهشیزی منابع ساامان

سامانه برنامهریزی منابع سازمانی

کاشایی کاش

تمایل به

معناداری
729258

اشائه اطالعات مهم به وسدلۀ سامانه
برنامهشیزی منابع ساامان

کدفدت
اطالعات

منبع

بارعاملی

ضریب

سزاشا و
گابلز،
5998

کاهش هزینههای کلی عملدات یرکت
اا طری سامانه برنامهشیزی منابع
ساامانی

99445

859715

بهبود اشتباطات بدن کاشکنان و
مزیریت اا طری سامانه برنامهشیزی
منابع ساامانی

99145

759444

بهبود فرآینزهای ساامانی با استفاد اا
فناوشی اطالعات

458

559582
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متغیرها

ابعاد

شاخصها

نوآوشی دش
فناوشی
اطالعات
پاسخگویی به
تغددرات

یایستگی
سازمانی

قابلیت چابکی
انعطاسپذیری

سرعت عمل

منبع

بارعاملی

ضریب
معناداری

استفاد اا فناوشی اطالعات برای دستدابی
به نوآوشی دش کسب و کاش

99415

579904

تشوی کاشکنان به نوآوشی دش یرکت اا
طری فناوشی اطالعات

99471

529257

99457

599978

99454

579745

تأکدز مزیران بر واکنش نسبت به تغددرات
محدطی

99114

759590

توجه به چشمانزاا یرکت دش اقزامات عملی
مزیران

99441

589115

برخوشداشی کاشکنان اا کاشکنان اا
مهاشتهای الام برای انجام وظایف

99455

559725

باال بودن کاشایی عملدات و فرآینزهای
دشون یرکت

99558

29851

وجود هماهنگی دشون ساامانی (بدن
واحزهای داخل یرکت)

99491

759771

وجود هماهنگی مدان ساامانی (با یرکتها
و ساامانهای دیگر)

99154

709050

انعطاسپذیری کاشکنان

99184

759714

قابل تغددر بودن فرآینزهای کاشی دشون
یرکت

99455

509529

انعطاسپذیری کاشکنان دش پاسخ به ندااهای
مشتریان

99459

749595

انعطاسپذیری مزیران یرکت دش قبال
کاشکنان

99157

709505

اشاش قائل یزن برای وقت اشباب شجوع

99145

779582

باال بودن سرعت انجام اموش

99128

759584

سنجش عملکرد کاشکنان بر اساس
پاسخ گو یی سر ی ع نسبت به ن د ااها ی
مشتری

99105

789084

تأکدز بر دشک و پدشبدنی تغددرات
محدطی دش یرکت
حمایت مزیران یرکت اا تغددر

یریفی و
ژانگ،
5997
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یافتههای پژوهش
دش این پژوهش اا شوش حزاقل مربعات جزئی اا طریی نیرم افیزاش پیی .ال .اس و شوییه هاالنیز
( )599 :7000به منظوش برشسی مزلهای انزاا گدری ،ساختاشی و آامون فرضدهها استفاد یز
است .مزلیابی به کمک پی .ال .اس دش حوا های متنوع اا جمله حواۀ منابع انسانی کاشبرد داشد.
اا طری مزلیابی پی .ال .اس میتوان ضرایب شگرسیدون اسیتانزاشد شا بیرای مسیدرها ،ضیرایب
تعددن شا برای متغدرهای دشونی و انزااۀ یاخصها شا برای مزل مفهومی بیه دسیت آوشد .لیدکن
پی.ال.اس جایگزینی مناسب برای شوشهای تشریح کوواشیانس همچون لدزشل و آموس میباییز
(هوالنز .)597:7000 ،دش واقع ،شوش پی.ال.اس یکی اا تکندکهای چنز متغدر آماشی است کیه
برخالس وجود محزودیتهایی ماننز نایناخته بودن نوع توایع متغدرها ،کم بودن حجم نمونیه و
وجود همبستگی مدان متغدرهای مستقل که دش شوشهای شگرسدونی و معادالت سیاختاشی الام
به شعایت بودنز ،میتوانز مزلهایی شا با چنز متغدر مستقل و وابسته برااش کنز.

)1. Partial least squares (PLS
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نمودار  :2خروجی نرم افزار درباره مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد

جدول  :2شاخصهای آماری مربوط به مدل تحقیق
میانگین
ردیف

متغیر

7

5

واریانس

پایایی

ضریب

استخراج

ترکیبی

تعیین

آلفای کرونباخ

پایایی
اشتراکی

شده

شفتاش
یهرونزی
ساامانی

032 ۲

0331

-

033۲0

03 ۲

نوعدوستی

0321

03۲33

032۲2

032 ۲

03 1
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میانگین
ردیف

متغیر

واریانس

پایایی

ضریب

استخراج

ترکیبی

تعیین

آلفای کرونباخ

پایایی
اشتراکی

شده

5

وظیفهشناسی

032 2

033 3

03 1۲

03233

032 2

8

ادب و مالحظه

032۲

03۲12

032 0

032

032۲

2

فضدلت مزنی

032

033۲2

0323

033 0

032 2

5

جوانمردی

0323۲

03303

032 0

032 3

0323۲

1

قابلدت سامانه

0323

031

032 0

03102

03 3

4

کدفدت
اطالعات

032 ۲

0332

03۲33

03۲3

032 ۲

0

قصز نوآوشی

03۲0

033۲۲

03222

03۲10

03۲0

79

کاشایی کاش

032 2

0331

033۲۲

033 3

032 2

77

پاسخگویی

03220

0332

03 11

03۲

03220

75

یایستگی

03213

03330

03

033

03213

75

انعطاسپذیری

032

033۲3

03 1

033

032

78

سرعت عمل

0320۲

033

03 2

0323

0320۲
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نمودار  :9خروجی نرمافزار درباره مدل ساختاری تحقیق در حالت معنیداری

اعتباش محتوای پرسشنامه موشد تأیدیز اسیتادان و خبرگیان حیوا شفتیاش سیاامانی ،سیامانه
برنامه شیزی منابع ساامانی و چابکی قراش گرفت .جهت برشسی اعتباش ساا پرسشنامه ،به تحلدل
عاملی تأیدزی مزلهای انزاا گدری اا طری نرم افیزاش پیی ال اس نسیخه  5پرداختیه ییز .دش
مزلهیای انیزاا گدیری و سیاختاشی تحقدی  ،متغدرهیای شفتیاش ییهرونزی سیاامانی ،سیامانه
برنامه شیزی منابع ساامانی و چابکی با استفاد اا تحلدل عاملی تأیدزی ،سؤاالت اساسیی مطیرح
یز این بود که آیا این مزلهای موشد نظر برای انزاا گدری مناسب هستنز؟ برای پاسخ به این
پرسش مقزاش آلفای کرونباخ ،پایایی ترکدبی ،7معداش پایایی ایتراکی ،5مدانگدن واشیانس استخراج یز
و ضریب تعددن( )R2محاسبه و دش جزول  5اشائه یز است .بر اساس نتایج اشائیه ییز دش جیزول،
مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی متغدرها اا مقزاش  9/1بدشتر بود که بدانگر پایایی قابل قبیول
)1. CR (Composit relaiability
2. Communality
3. AVE

 / 22فصلنامۀ مزیریت نظامی ،سال هفزهم ،یماشۀ  ،8امستان 7505

است .دش صوشتی که مقزاش پایایی ترکدبی برای هر ساا باالی  /19یود ،نشان اا پایزاشی دشونی
مناسب برای مزلهای انزاا گدری داشد .یایان ذکر است که معداش پایایی ترکدبی دش مزلسیاای
معادالت ساختاشی معداش بهتری اا آلفای کرونباخ به یماش میشود(ویینای و همکیاشان: 5979 ،
 .)55با عنایت به مواشد فوق و با توجه به جزول  5این مقزاش برای تمامی متغدرهیا بیدش اا 9/1
می بایز؛ اا این شو ،برااش مناسب مزلهای انزاا گدری تأیدز مییود.
شوایی همگرا دومدن معداشی است که برای برااش مزلهیای انیزاا گدیری دش شوش حیزاقل
مربعات جزیی به کاش برد مییود .معداش مدانگدن واشیانس استخراج یز نشاندهنیزۀ مدیانگدن
واشیانس به ایتراک گذایته یز بدن هر ساا با ییاخصهیای خیود اسیت .بیه بدیان سیاد تیر
مدانگدن استخراج یز مدزان همبستگی یک ساا با یاخصهای خود شا نشان میدهز کیه هیر
چه این همبستگی بدشتر بایز ،بیرااش ندیز بدشیتر اسیت (بیاشکلی و همکیاشان.)775 :7002 ،
فوشنل و الشکر ( )7047معداش مدانگدن واشیانس استخراج ییز شا بیرای سینجش شواییی همگیرا
معرفی و مقزاش بحرانی شا عزد  9/2بدیان داییتنز؛ بیزین معنیی کیه مقیزاش مدیانگدن واشییانس
استخراج یز باالی 9/2شوایی همگرای قابل قبول شا نشان میدهنز .بیا توجیه بیه میواشد گفتیه
یز و جزول  5مقادیر تمامی مدانگدن واشیانس استخراج یز اا  9/2بدشیتر بیود و دش نتدجیه
مزل اشائه یز دش این پژوهش اا شوایی همگرایی مناسبی برخوشداش است.
یکی اا شوشهایی که برای سنجش شوایی واگرایی اسیتفاد مییییود ،شوش باشهیای عیاملی
متقابل است .دش این شوش چنانچه همبستگی بدن یاخصهای یک ساا با سیااۀ دیگیر غدیر اا
سااۀ خود بدشتر اا مدزان همبستگی آن یاخص با سااۀ مربوط به خیود اسیت ،شواییی واگرییی
مزل ایر سؤال میشود(هنسلر و همکاشان .)511:5990 ،بر اساس خروجی نرمافزاش نموداش  7و 5
که اولی نشیان دهنیزۀ مقیادیر دش حالیت اسیتانزاشد و دومیی نشیان دهنیز مقیادیر دش حالیت
معنیداشی است ،مقزاش همبستگی مدان یاخصها با ساا هیای مربیوط بیه خیود اا همبسیتگی
مدان آنها و سایر ساا ها بدشتر است .این مطلب گوا شوایی واگرایی مناسب مزل است.
 R2معداشی است که برای متصل کردن بخش انیزاا گدیری و بخیش سیاختاشی میزلسیاای
معادالت ساختاشی بهکاش میشود و نشان اا تأثدری داشد که ییک متغدیر بیروناا بیر ییک متغدیر
دشوناا داشد .یکی اا مزیتهای اصلی شوش  PLSاین است که این شوش قابلدت کیاهش خطاهیا
دش مزلهای انزاا گدری و یا افزایش واشیانس بدن ساا ها و یاخصها شا داشد .سه مقیزاش ،9/70
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 9/55و  9/51عنوان مقزاش مالک برای مقادیر ضریب تعدیدن ضیعدف ،متوسیط و قیوی دش نظیر
گرفته می یود .با توجه به نموداش  7و جزول  5مقادیر  R2باالی  9/55بود و نشیان اا بیرااش
مناسب مزل داشد.
قابلدت تعمدمپذیری نتایج به ییک نمونیۀ دیگیر اا همیان جامعیه دش شوش پیی .ال .اس ،بیا
استفاد اا معداش مقادیر پایایی ایتراکی اشایابی میگردد .این مقزاش بایز بدشتر اا  9/2باییز .بیر
طب جزول  5مقادیر حاصل نشان دهنز قابلدت تعمدمپذیری نتایج میبایز.
جدول  :9نتایج آزمون فرضیات تحقیق بر اساس تحلیل مسیر

فرضده

ضریب
استانزاشد

مسدر

فرضده 7

شفتاش یهرونزی
ساامانی

سامانه
برنامهشیزی
منابع ساامانی

99108

فرضده 5

سامانه
برنامهشیزی
منابع ساامانی

پاسخگویی به
تغددرات

99195

فرضده 5

سامانه
برنامهشیزی
منابع ساامانی

یایستگی

فرضده 8

سامانه
برنامهشیزی
منابع ساامانی

انعطاس پذیری

فرضده 2

سامانه
برنامهشیزی
منابع ساامانی

سرعت عمل

99229

99522

99257

t-Value

599785

759159

49555

799257

09759

R2

99559

99800

99595

99850

99578

نتدجه

تأیدز

تأیدز

تأیدز

تأیدز

تأیدز

جزول 5بدانگر خروجیهای نرم افزاش اسماشت پی ال اس و نتایج مزل معیادالت سیاختاشی و
تحلدل مسدر دش آامون فرضده ها است .چنان که منزشجات جزول فیوق نشیان مییدهیز همیه
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ضرایب استانزاشد (ضرایب تأثدر) باالی  992بود و با توجه به اینکیه اعیزاد معنیاداشی )(t-value

باالتر اا  7905و  24 .5است ،همه مسدرها و شوابط بدن متغدرها معنیداش تلقی میگردد .بر ایین
اساس فرضدههای تحقد با اطمدنان  00دشصز موشد تأیدیز قیراش گرفتیه اسیت کیه دش قسیمت
نتدجهگدری به تفصدل آمز است.

نتیجهگیری
ساامان ها و مؤسسات ناچاشنز دش قرن بدست و یکم به دنبال چابکی باینز؛ ایرا ساامانهای
نوین جهت یافتن شا های جزیز شقابتی کاشآمز دش باااش پویای جهانی با فشاش فزاینز ای
مواجهانز .یکی اا مهمترین ابزاشهایی که به ساامانها دش جهت افزایش چابکی کمک میکنز
سامانه های اطالعاتی است و سامانه مزیریت منابع ساامان به خاطر قابلدتهای ویژ اش دش
ایجاد یکپاشچگی و بهدنه ساای دش فرآینزها اا بدشترین ظرفدت برای تسهدل دستدابی به چابکی
برخوشداش است .اما فراتر اا عوامل فناوشانه ،عوامل انسانی و شفتاشی نقش تعددن کننز ای دش
استقراش سامانههای اطالعاتی داشنز و شفتاشهای فرانقش میتواننز دش افزایش کدفدت اطالعات و
باادهی بهتر این سامانهها دش ساامان یاشیشسان باینز .اا سوی دیگر ساامانهای صنعتی حوا
دفاعی نقش مهمی دش بسترساای برای تقویت امندت ملی هر کشوش ایفا میکننز و دش نتدحه
یناسایی و مزیریت عوامل مؤثر دش چابکی آنها و واکنش نسبت به تغددرات محدطی
دشونساامانی و برونساامانی و بهر برداشی اا آنها ،اا اهمدت قابل مالحظهای برخوشداش است.
هزس اصلی این تحقد  ،تحلدل تأثدر شفتاش یهرونزی ساامانی کاشکنان بر چابکی ساامانی با
نقش مدانجی سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی دش یکی اا ساامانهای صنعتی حوا دفاعی
کشوش دش محدط بسداش متحول و متغدر امروای بود که دش این شاستا سعی یز با مطالعۀ مبانی
نظری موضوع و استخراج چاشچوب نظری و مزل مفهومی ،ابعاد و مؤلفههای متغدرهای تحقد
یناسایی و تأثدر هر کزام اا آنها بر یکزیگر موشد برشسی قراش گدرد .به همدن منظوش با توجه به
چاشچوب نظری و مزل مفهومی ،فرضدههای تحقد مطرح یز .برای جمعآوشی داد های موشد
نداا و انزاا گدری متغدرها ،پرسشنامه طراحی و پس اا تعددن اعتباش محتوا ،اعتباشساا و شوایی
آن ،با استفاد اا شوش مدزانی دش بدن اعضای جامعۀ آماشی توایع و دش یک باا امانی یک ماهه
داد های موشد نظر گردآوشی یز .به منظوش تحلدل فرضدات و پاسخ به سؤال اصلی تحقد اا
مزلساای معادالت ساختاشی استفاد گردیز.
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برشسی نتدجه آامون فرضده اول :شفتاش یهرونزی ساامانی بر سامانه برنامهشیزی منابع سیاامانی
تأثدر داشد.
نموداشهای  5و  5و جزول  5نشاندهنز مناسب بودن مزل سیاختاشی بیرااشیافتیه بیرای
آامون فرضده اول است .ضرایب بهدست آمز امانی معناداش است که مقزاش آامون معناداشی آنها
اا عزد  7905بزشگتر و اا عزد  -7905کوچکتر بایز .همان طوشی که مشاهز مییود ضیرایب
معناداشی تأثدر شفتاش یهرونزی ساامانی بر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی برابر با  0951است.
بنابراین مزل ساختاشی نشان میدهز که شفتاش یهرونزی ساامانی به عنوان متغدری اثرگذاش بیر
سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی میبایز .این مطلب دش جزول  5نمایش داد ییز اسیت .بیر
این اساس ،شفتاش یهرونزی ساامانی بر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی اثیر مثبیت و مسیتقدم
 9954و معنییاداشی  0951داشد .نتدجییۀ تحقد ی کلهوی یون ( )5990بییا عنییوان ت یأثدر شفتاشهییای
یهرونزی ساامانی بر موفقدت سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی ندز نشاندهنز تیأثدر معنیاداش
مؤلفههای شفتاش یهرونزی ساامانی بر ابعاد مؤلفههای سامانه برنامهشیزی منابع سیاامانی ییامل
کاشایی کاش ،کدفدت اطالعات و تمایل به نوآوشی دش حوا فناوشی اطالعات میبایز .تنهیا تفیاوت
موجود دش نتایج بهدست آمز آن است کیه فرضیده مربیوط بیه تأثدرگیذاشی مؤلفیههیای شفتیاش
یهرونزی ساامانی بر کاشایی کاش دش تحقد کلهویون موشد تأیدز قراش نگرفت.
برشسی نتدجه آامون فرضده دوم ،سوم ،چهاشم و پنجم :سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی بیر
مؤلفههای چابکی ساامانی(یامل پاسخگویی به تغددرات ،یایسیتگی ،انعطیاسپیذیری و سیرعت
عمل ) تأثدر داشد.
ضرایب معناداشی تأثدر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی بر مؤلفههای چیابکی سیاامانی بیه
ترتدب برابر با  799257 ،49555 ،759159و  09759میبایز .مزل ساختاشی نموداش  5و  5نشان
میدهز که سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی به عنوان متغدری اثرگذاش بیر مؤلفیههیای چیابکی
ساامانی میبایز .بر این اساس ،سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی بر چابکی ساامانی اثر مثبیت
و مستقدم و معناداشی داشد .این یافته با نتایج تحقد بدگییندیا و همکیاشان ( )7509مبنیی بیر
تأثدر فناوشی اطالعات بر چابکی ساامان دش یرکت پتروییدمی همخیوانی داشد .نتدجیه تحقدی
سدس سام شاجو و سانزشا ( )5975با عنوان تأثدر سامانههیای برنامیهشییزی منیابع سیاامانی بیر
چابکی فرآینز کسب و کاش نشان داد که استانزاشد ساای فرآینزها اا طری سیامانه برنامیهشییزی
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منابع ساامانی به افزایش چابکی ساامانی منجر میگردد .همچندن سیامانه برنامیهشییزی منیابع
ساامانی تحلدل محدطی شا برای یرکتها تسهدل نمود و به افزایش چابکی آنها منجر میییود.
این نتدجه همچندن یافته های تحقد یاهسون ( )7505مبنیی بیر تیأثدر پدیاد سیاای سیامانه
برنامهشیزی منابع ساامانی بر قابلدتهای چابکی ساامان دش یرکت بهمن دیزل همخوانی داشد.
برشسی نتدجه آامون فرضده یشم :سامانه برنامه شیزی منابع ساامانی دش اشتبیاط بیدن شفتیاش
یهرونزی ساامانی و چابکی ساامانی به عنوان متغدر مدانجی عمل مینمایز.
ضریب معناداشی تأثدر شفتاش یهرونزی ساامانی بر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی برابر بیا
 59785و ضریب معناداشی تأثدر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی بر مؤلفههای قابلدیت چیابکی
ساامانی(یامل پاسخگویی به تغددرات ،یایستگی ،انعطاسپذیری و سرعت عمل) به ترتدب برابیر
با  799257، 49555 ،759159و  09759می بایز .مزل ساختاشی نشان داد که شفتیاش ییهرونزی
ساامانی بر سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی تأثدر داشد و سامانه برنامهشیزی منابع سیاامانی بیر
مؤلفه های چابکی ساامانی تأثدر داشد .بر این اساس ،سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی دش اشتباط
بدن شفتاش یهرونزی ساامانی و چابکی سیاامانی بیه عنیوان متغدیر مدیانجی عمیل میینماییز و
فرضده یشم تحقد تأیدز مییود .بر این اساس شفتاشهیای ییهرونزی سیاامانی بیا کمیک بیه
ندروهای کاشبر سامانه مزیریت منابع ساامان و افزایش توانمنزیهای ایشان دش به کاشگدری ایین
سامانه و افزایش تناسب اطالعات(کدفدت و کمدت) میتوانز موجب اشتقای دسیتاوشهای سیامانه
به ویژ یکپاشچگی ،بهدنهساای ساختاشها و فرآینزها و ندز ایجاد و انتقال بهترین تجاشب ییز و
اا این شهگذش چابکی ساامانی شا به ویژ دش بعز فرآینزی تقویت و تسهدل نماییز .اگرچیه نقیش
مدانجی سامانه برنامهشیزی منابع ساامان دش پژوهشهای پدشدن موشد توجه قراش نگرفته بود ،اما
نموداش  5مزل نهایی تحقد  ،نتایج به دست آمیز اا تحقدقیات یاهسیون( ،)7505بدگییندیا و
همکاشان( ،)7509سام شاجو و سانزشا( )5975و کلهویون( )5990شا موشد تأیدز قراش میدهز.
بر اساس نتایج آزمون فرضیههای فوق نقش رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و
سامانه برنامهریزی منابع سازمانی به عنوان متغیر میانجی در افزایش قابلیت چابکی سازمان مورد بررسی
و تأیید قرار گرفت؛ از این رو تقویت این دو متغیر در راستای افزایش قابلیت چابکی سازمان تحت بررسی
اجتنابناپذیر است .بر این اساس مدل نهایی تحقیق به شکل زیر ارائه میگردد:
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شایستگی

چابکی سازمانی
انعطاف

(
03220

(3۲20
) 03۲02
)33
موفقیت سیستم

( 0322
) 03222

برنامهریزی منابع
سازمان

03 2
۲1

رفتار

شهروندی

()13 20
0322
سرعت

پیشنهادها
بر اساس نتدجه آامون فرضده اول تحقد مبنی بر تأثدر شفتیاش ییهرونزی سیاامانی بیر سیامانه
برنامهشیزی منابع ساامانی پدشنهاد می گردد دش جهت تقویت شفتاش یهرونزی ساامانی اقیزامات
ایر صوشت گدرد:
)7

)5

)5
)8

تقویت اصل نوعدوستی دش یرکت اا طری کمک به همکاشان دش حل مشکالت کاشی
و کمک به همکاشان جزیز جهت آینایی با سامانههای اطالعاتی و نحو کاش با سامانه
برنامهشیزی منابع ساامان؛
تشوی کاشکنان به مشاشکت دش انجام اموش با بهر گدری بدشتر اا سامانه برنامهشیزی
منابع ساامان اا طری نظام اشایابی عملکرد مؤثر و مبتنی بر یاخصهای چابکی
ساامانی و اعطای پاداش و مزایا و اولویت دش اشتقا بر اساس آن؛
تقویت وجزان کاشی کاشکنان اا طری تشوی اصل خود کنترلی دش مدان آنها و تبعدت
اا قواندن و مقرشات ساامانی بزون نداا به اعمال کنترل اا سوی سرپرستان؛
تشوی کاشکنان به تالش بدشتر و استفاد بهدنهتر اا سامانههای اطالعاتی به ویژ
سامانه برنامه شیزی منابع ساامان دش جهت افزایش هماهنگی و یکپاشچگی و کاهش
ایتبا دش انجام تکالدف یغلی؛
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 )2تشوی کاشکنان به توجه و تمرکز بر جنبههای مثبتآموا دش محدط کاشی یرکت و
پرهدز اا بزشگنما یی مسائل محدط کاشی و گله و یکایت بدش اا حز اا یرکت و
شویههای آن؛
 )5تقویت حس حسن ندت دش بدن کاشکنان به منظوش به ایتراکگذاشی تجریبات و دانش
مؤثر دش به کاشگدری سامانه برنامهشیزی منابع ساامان و اصالح و بهدنهساای
فرآینزهای کاشی؛
 )1تالش دش جهت تقویت تمایل کاشکنان به حفظ و افزایش وجهه و خوینامی یرکت اا
طری اشائه اطالعات مثبت به مراجعان و محدط برون ساامانی.
بر اساس نتدجه آامون فرضده دوم ،سوم ،چهیاشم و پینجم تحقدی مبنیی بیر تیأثدر سیامانۀ
برنامهشیزی منابع ساامانی بر مؤلفه های قابلدت چابکی ساامانی جهت تقویت سامانه برنامهشیزی
منابع ساامانی اقزامات ایر پدشنهاد میگردد:
 -7تقویت کدفدت اطالعیات سیامانه اا طریی تیأمدن ایرسیاخت فنیی میوشد ندیاا سیامانه،
تخصدص اعتباشات موشد نداا و استفاد اا یرکتهای مشاوش معتبر اشائهدهنز خیزمات مربیوط
سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی؛
 -5انجام الگوبرداشی و بهگزینی ،مطالعه و الگوگدری اا تجربدات یرکتهیای موفی دندیا دش
جهت تقویت سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی یرکت؛
 -5انجام اشایابی عملکرد کاشکنان بر اساس اطالعات صحدح و مناسب حاصل اا یکپیاشچگی
سامانههای اطالعات وظدفهای دش سامانۀ برنامهشیزی منابع ساامان؛
 -8تأکدز مزیران یرکت بر استفاد اا اطالعات سامانه برنامهشیزی منیابع سیاامانی دش ذخیذ
تصمدمات ساامانی ،برقراشی اشتباط بدن واحزهای ساامانی و تعامل بدن مزیران و کاشکنان؛
 -2تشوی کاشکنان به نوآوشی دش حوا سامانه برنامهشیزی منابع ساامانی اا طریی اولوییت
دادن به افراد نوآوش دش اعطای پاداش ،اشتقا و استفاد اا مزایا و...؛
 -5تشوی کاشکنان به بهبود فرآینزهای ساامانی اا طری بهکیاشگدری سیامانه برنامیهشییزی
منابع ساامانی.
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